
بهنذا ننؤمن (( لن المسففتقبل فففي بففالقرآن إيمففانهم انتفففاء يؤكدون 
اا للقريب ) الاشارة) (( هذا) ) القرآن : تعففالى قففوله في كما له تحقير

ذذا (( ذه ذذ ي ذأ لل رر ا رك ذذ ذم ذي رك ذت ذه ذل ذم آ ره ذر ذو ذك ذذ ذن ذب ذمنن ذح لر ذم ال ذن رهنن ررو ذف )) ذكننفا
ذذا (( ]36[النبياء: ذه ذذ ي ذأ لل ذث ا ذع ره ذب لل لل ال رسلو تقدموا]41)[الفرقان:) ذر

. أحد فيها ما هذه ، ....صف يكون ل جماعة يا
ذن (( ذن ذل ذم ذؤ ذذا رن ذه ذن ذب ذرآ رق ذل ذذ ي ذول ا لل ذن ذبفا ذي ذه ذب ذي ذد الاشففارة بففأن ) قلنا) ذي
اا للقريب هنا هففو فهففل فعلن وزن ) عففل) (( القرآن:  وقوله له تحقير

خل ف فيففه ؟ الجمع بمعنى مصدر هو أو القارئ بمعنى أو المقروء بمعنى
أي قففارئ بمعنففى فهففو كلها للمعاني متضمن أنه والصواب العربية لعلماء
موجود المصالح من فيها ما وجميع السابقة الكتب على مهيمن لنه جامع
اا جمع وهو ويتلونه يقرءونه الناس لن طل ل يا مقروء وهو فيها لنففه أيضفف

مثففل العربيففة اللغة في موجود المصدر بمعنى والفعلن اشيء لكل جامع
الكتففاب هنا بالقرآن والمراد ذلك أاشبه وما والغفران والكفران الشكران

خففاص اسففم وهو وسلم عليه الله صلى محمد على تعالى الله أنزله الذي
ذذا((  به ذه ذن ذب ذرآ رق ذل ذذ ي ذول ا لل ذن ذبفا ذي ذه ذب ذي ذد بيففن بالففذي نؤمن ول ) يعني) ذي

يعني له بإنكارهم البعث على الدالين والنجيل التوراة في تقدمه أي يديه
اا نؤمن ول بيففن : " بمففا المؤلففف رأي علففى والمففراد ، يديه بين بالذي أيض

مففا ؟ منيففن التففوراة مففن سففبقه مففا ، بعده يأتي ما وليس سبقه " ما يديه
ذذ ي ذول(( :  بقوله يراد أن ويحتمل المؤلف إليه ذهب لل ذن ذبفا ذينن ذه ذب ذي ذد )) ذينن

: تعالى قا ل كما مستقبله الشيء يدي بين ما فإن به أخبر مما يأتي ما أي
رم (( ذل ذع ذن ذمننفا ذي ذينن ذم ذب ذه ذدي ذينن ذمننفا ذأ ذم ذو رهنن ذف ذل والمعنيففان]255)[البقففرة:) ذخ

حملهففا وجب يتنافيان ل صحيحين معنيين تحتمل الية كانت وإذا صحيحان
ول ) أي) يديه بين بفالذ ي (( ول واصل اشامل القرآن لن الجميع على

من تقدمه ) ما) يديه بين بفالذ ي (( ول أو به أخبر بما بعده يأتي بالذي
ذلو(( تعالى الله قا ل  ، والنجيل كالتوراة الكتب ذل ذو ذر ى   المؤلففف ) قا ل) ذت
ذذ(("  محمففد : " يا ذإ ذن   رملو ذل لظفا ذن ال رفننلو رقلو ذلو ذد ذم ذننن ذم ذع ذهنن بب (( ولننلو) ) ذر
هنففا ) وجففاءت) (( تننر ى اشففرطها فعففل ) اشففرطية) (( لننلو ) أي) تر ى

أمففرا رأيففت إذا أي محففذو ف وجوابهففا جازمففة غير ؟ جازمة غير ول جازمة
اا النفففي لن ذكففره مففن أعظم التقدير هذا مثل في الشرط وجواب فظيع
اللغة في تأتي ولو ، والبشاعة الفظاعة من مذهب كل تقديره في تذهب

فففي كمففا مصففدرية وتأتي هنا كما اشرطية : تأتي معاني عدة على العربية
ددوا قوله ذو ذلو ((  رن ذل ذه ذد ذن رت رنلو ذه ذد ري : " يففا المؤلففف وقففو ل]9)[القلففم:) ذف

مففع وسففلم عليففه اللففه صلى الرسو ل على الضمير المؤلف " قصر محمد
أيهففا تففرى ولففو يعنففي مخففاطب كففل إيففش؟ به المراد يكون أن يحتمل أنه

اا أمر لرأيت هؤلء حا ل المخاطب (() ) الظفالملون (( إذ:  وقوله فظيع
و ) مبتففدأ) (( الظننفالملون و زمان ظر ف .....فهي أو وقت ) بمعنى) إذ

: " المؤلففف قففا ل هنففا بالظففالمين والمففراد ) خففبره) (( ملوقلوفننلون
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السففياق لقرينففة أعففم الظلففم أن مففع بالكففافرين خصففها " وإنما الكافرون
ذنفا ((:  آخرهففا فففي تعففالى اللففه قففا ل حيث ذل ذع ذج ذل ذو ذغال ذل ذق ذفنن ي ا ذنننفا ذع ذأ

ذن ذذي لل رروا ا ذف طيففب الكففافرين هنففا بالظالمين المراد فصار]33)[سبأ:) ذك
: تعففالى اللففه قففا ل لما ولهذا ل ؟ كافر ظالم كل هل ؟ ظالم كافر كل هل

لففم أن اللففه : " نحمففد العلمففاء ) قففا ل) الظفالملون هم (( والكفافرون
ذلو (( " طيففب الكففافرون هففم والظففالمون يقففل ذل ذر ى ذو ذذ ذت ذن ذإ رملو ذل لظننفا ال

ذن رفلو رقلو ذلو ذد ذم ذن ذم ذع ذه بب ومنففه حبسففه أي وقفففه فمعنى محبوسون ) أي) ذر
فمعنففى منفعتففه وتكبففل عينففه تحبففس الففذي الحبيس للما ل الوقف سمي

(( عند:  وقففوله وجففل عففز اللففه عنففد محبوسففون ) أي) (( ملوقلوفلون
العظمففة علففى الففدا ل الفعففل هففذا مثففل لن اللففه عنففد يقل ) ولم) ربهم

ملكففه وكمففا ل وجففل عففز ربففوبيته لكمففا ل الربوبيففة مع ؟ إيش مع يتناسب
والعنففاد والسففتكبار العتففو مففن عندهم الذين الظلمة هؤلء تجد وسلطانه

ربهم (( عند وجل عز الله ربوبيته أمام اشيء أقل في تجدهم الدنيا في
رع ذج ذر ذم ذي ره رض ذع ذل ى ذب ضض ذإ ذع ذل ذب ذلو ذق ذل وعلففى يففرد ) بمعنففى) (( يرجننع) ) ا

من : رجعت فقولك متعدية وتأتي لزمة تأتي رجع لن متعدية فتكون هذا
مكففة مففن رجعففت أخففي يا لزمة ؟ متعدية ول لزمة هذه المدينة إلى مكة
ذن:  تعففالى وقففوله المفعففو ل تنصففب لففم لنهففا ، لزمة المدينة إلى ذإ ذف  ))

ذك ذع ذج ره ذر لل ذل ى ال ضة ذإ ذف ذئ ذم ذطفا ره ذن : قففا ل وهنففا متعديففة هذه]83)[التوبة:) ذم
رع((  ذج ذر ذم ذي ره رض ذع ذل ى ذب ضض ذإ ذع ذل ذب ذلو ذق ذل أي متعديففة ؟ لزمة ول ) متعدية) ا

رع(( :  وقوله يردهم ذج ذر ذم ذي ره رض ذع ذل ى ذب ضض ذإ ذع ذل ذب ذلو ذق ذل )) (( القننلول) ) ا
رل((:  بقوله فصله ثم مجمل مبهم هنا رقلو ذي ذن   ذذي لل رفلوا ا ذع ذض رت ذس ) إلففى) ا

ال أجمل إذا لنه عظيمة فائدته المفصل البهام وفائدة آخره فإن وأبهم أو
عنففدما أقففو ل عنففدما ولذلك وتفصيله الشيء ذلك بيان إلى تتطلع النفس

؟ ذهنففك يكففون ) مففاذا) القننلول بعننض إلنن ى بعضهم (( يرجع:  أقرأ
لففو لكففن يففتراجعونه الففذي القففو ل هذا بيان إلى عنه المتخلي ذهنك يكون
ذلو ((:  قا ل ذل ذر ى ذو ذذ ذت ذن ذإ رملو ذل لظفا ذن ال رفلو رقلو ذلو ذد ذم ذن ذم ذع ذه بب رل(() ) ذر رقلو ذي  

ذن ذذي لل رفلوا ا ذع ذض رت ذس الففذهن فففي التمكففن مففن لها يكن لم جاءت ) هكذا) ا
فصففل ثففم أبهففم أو بيففن ثففم القففو ل أبهففم حينمففا قبلهففا ذلففك كففان مففا مثل

رل(( ؟ يقولففون ) مففاذا) القننلول بعننض إلنن ى بعضهم (( يرجع رقننلو ذي  
ذن ذذي لل رفلوا ا ذع ذض رت ذس ذن(( ) التباع) ا ذذي لل ذل رروا   ذب ذك ذت ذس ذلول(( ) الرؤساء) ا ذل  
ذم رت ذن لنفا(( اليمان عن ) صددتمونا) ذأ رك ذل ذن   ذني ذم ذؤ )) (( لننلول ) بففالنبي) رمنن
لوجففود جوابهففا امتنففع لنففه لوجففود امتنففاع حففر ف فيها ويقا ل اشرطية هذه

كما اشرطية لول وتأتي طيب اشرطها لوجود جوابها امتنع ، اشرطها إيش؟
ذلول:   قففوله فففي كمففا للتحضففيض وتأتي هنا ذل رءوا ((  ذه ذجننفا ذينن ذل ذة ذع ذعنن ذب ذر أ

ذ ذب
ذء ذدا ذه ذلول قوله في كما للنفي وتأتي]13)[النور:) رش ذل ذف ذت ((  ذن ةة ذكنفا ذين ذر ذق
ذت ذن ذم ذهفا آ ذع ذف ذن ذهفا ذف رن ذمفا لل ذإي ذم ذإ ذلو ذس ذقنن رن فمففا المعنففى]98)[يففونس:) ريننلو
: يقففو ل هنا طيب آمنوا لما يونس قوم إل إيمانها فنفعها آمنت قرية كانت
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اا لففول : " وبعففد يقففو ل اللففه رحمه مالك ) ابن) أنتم (( للول حففذ ف غالبفف
اا حتم الخبر محذو ف ؟ الخبر ) فأين) (( أنتم وهو موجود المبتدأ هنا " إذ
مففن ؟ اللفففظ بهذا أنه عر ف أين " من : " صددتمونا بقوله المؤلف قدره
اا) الهنند ى عننن صددنفاكم ( أنحن:  قوله أنتففم لففول هنففا نقففدر مففا ) إذ

إلففى طريففق لنففا كففان وإذا الوجففود مطلففق من أخص الصد لن موجودون
: قا ل إذا القارئ : إن قلنا ولهذا ، العم تقدير من أولى فهو الخص تقدير
لن : أبتدئ بقوله ل : أقرأ بقوله المتعلق يقدر الرحيم الرحمن الله بسم

لكففن ، موجففودون أنتففم : لول نقو ل أن يمكن هنا خاصة وأقرأ عامة أبتدئ
ال نجففد دمنففا مففا (( أنحن:  بقففوله عليففه المففدلو ل الصففد وهففو أخففص فع

أنتننم (( للول نعم ، صددتمونا أنتم لول نقدر أن يجب ) فإنه) صددنفاكم
(( لكنننفا بففاللم اقففترن ولهففذا الشففرط جففواب ) هففذا) مننؤمنين لكنننفا

لكنففا أي أعففم أنففه " والصففح : " بففالنبي قففا ل ؟ بمففن ) لكففن) مننؤمنين
بففالله اليمففان مفن وسلم عليه الله صلى النبي رسالة تشمله بما مؤمنين

طيب به اليمان يجب مما ذلك وبغير الخر واليوم ورسله وكتبه وملئكته
ذل  ، ذقفا ذن ((  ذذي لل رروا ا ذب ذك ذت ذس ذن ا ذذي لل رفلوا ذل ذع ذض رت ذس القففو ل عليهم ) ردوا) ا

الرد وين ؟ غانم يا القو ل ) ردوا) القلول بعض إل ى بعضهم (( يرجع
 ؟

: ....... الطالب
. استضعفوا الذين : هذا الشيخ

. .......نعم ولهذا للسرير أحضرت لو إذ النوم ترى ، : مااشي الطالب
ذل:  يقففو ل ذقننفا ذن ((  ذذي للنن رروا ا ذب ذك ذت ذسنن ذن ا ذذي للنن رفلوا ذل ذع ذضنن رت ذس رد ) هففذا) ا

رن((  لقولهم ذح ذن ذم ذأ رك ذنفا ذد ذد ذن ذص ذد ى ذع ره ذل ذد ا ذع ذذ ذب ذم ذإ رك ذء ) السففتفهام) ذجننفا
ل جفاءكم إذ بعفد الهفدى عفن نصفددكم لفن يعني النفي بمعنى هنا أنتفم ب

ذذ:  وجففل عففز الله قو ل صدق وهنا الكفر اخترتم الذين ذإ ذأ ((  لر ذب ذن ذت ذذي للنن ا
رعننلوا ذب دت ذن ا ذن ذمنن ذذي للنن رعننلوا ا ذب لت (( أنحننن:  قففا ل فهنففا]166)[البقففرة:) ا

اخففترتم الففذين أنتففم بل الكفر على أجبرناكم ......ول ) يعني) صددنفاكم
بعد الهد ى (( عن:  وقوله صرفناكم ) أي) (( صددنفاكم:  وقوله ذلك

من إقرار وهذا ووضوحه الهدى مجيء تحقيق باب من ) هذا) جفاءكم إذ
وبففان جففاءهم قففد الهدى أن على منهم إقراء المستكبرين الرؤساء هؤلء

" إاشففارة : " ل تفسففيرها فففي المؤلففف ) قا ل) جفاءكم إذ (( بعد ووضح
فففإن النفففي بعففد ل كلمففة عليكففم مففر وكلمففا للنفي هنا الستفهام أن إلى

ذل(( ، للنفي الستفهام أن يرى المؤلف أن ترجمتها ذب ذم   رتنن ذن ركن ذمينن ذر ذج رم
هففذا المستكبر إليه يأتي تجده الدنيا في بالله أعوذ اشو ف أنفسكم  في))

اا بعضهم يلعن الخرة وفي تام بلطف .....يدعوه مففن بعضففهم ويتبرأ بعض
هجففر والسففلم الصففلة عليففه النبي بلغه لما غسان ملك إلى انظر ، بعض
اا إليه أرسل ؟ إليه أرسل وإيش ، مالك ابن كعب اا خطاب اا رقيق وقا ل لطيف

التلفففظ اشففو ف ، نواسففك إلينفا فففأت هجفرك قفد صاحبك أن بلغنا : إنه له
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فففي ينخففدع أن وخفا ف ليمفانه عنفه اللففه رضي كعب ينخدع لم .....ولكن
كففل وهكففذا الورقففة هففذه وأوقففد التنور إلى ذهب ؟ صنع فماذا المستقبل

تقففل ل تتلفه أن عليك يجب المستقبل في منه نفسك على تخشى اشيء
اا الشيء ذلك أفعل أن يمكن ما الن إني صففحيح به أضل أن يمكن ول أبد
عليففك يجب ولهذا عمله يعمل الشيطان لكن تنخدع ل البدء بادئ في أنك
هففؤلء أن الحاصل ، وخيمة عليك عاقبته تكون أن تخشى ما كل تتلف أن
(( بل التبففاع هففؤلء يرحمففون ول يتلطفففون ول يتففوددون ما الخرة في

(( بل:  قففا ل نعففم يغتفففر ل الففذي الذم هو ) والجرام) مجرمين كنتم
ذل  مجرمين كنتم ذقفا ذو ذن ((  ذذي لل رفلوا ا ذع ذض رت ذس ذن ا ذذي لل رروا ذل ذب ذك ذت ذس ذل ا ذبنن
رر ذكنن ذل ذم ذينن لل كنتننم (( بننل:  قففا ل ولففذلك  إضففرابهم علففى ) إغففراء) ال

لكنننفا أنتننم (( لننلول:  قففولهم عففن ؟ إيففش فففي ) إضففراب) مجرميننن
((:  قالوا آخر بإضراب قابلوهم يعني عنهم أضربوا هؤلء ) ثم) مؤمنين

الليننل (( مكننر بنففا منكففم فيهمففا مكففر ) أي) والنهفار الليل مكر بل
قففد الضففافة لن في تقدير على الليل إلى مضا ف المكر ) هنا) والنهفار

تقففدير وعلففى اللم تقففدير وعلففى اللم تقدير وعلى من تقدير على تكون
اا الثففاني كففان بففأن يعنففي الثاني من الو ل كان فإن ، في إذا ، للو ل جنسفف
اا الثاني كان اا الثففاني كان وإذا من تقدير على فهو للو ل جنس للو ل ظرففف
المفارقفة عرفتفم ، اللم تقفدير فعلفى ذلفك عفدا وما في تقدير على فهو
اا الثففاني كففان إذا مففن تقدير على الضافة تكون ، الن وعلففى للو ل جنسفف

: قلففت فففإن ، ذلففك عدا فيما اللم تقدير وعلى ، الثاني كان إذا في تقدير
فففي ، طيففب مففن تقففدير علففى خففد ثوب كذا من تقدير على الحديث خاتم
: أنه المكر تعريف في قالوا ؟ المكر هو ما ، الليل في مكر أي الليل مكر

التوصففل المكففر هففذا ، بالمخففالف اليقففاع إلففى الخفيففة للسففباب التوصل
اشففئت إن أو ، قابلففك بالففذي يعنففي بالمخففالف اليقففاع إلففى خفية بأسباب

اا أضيف الليل مكر .....، عر ف عيسى يا كذا ، بالخصم تقو ل إلففى هنا مكر
. ظر ف لنه الليل

4


